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VšĮ Lietuvos verslo kolegijos studentų laikraštis

Leidžiamas nuo 2005 m.

Šiame numeryje skaitykite ir dalyvaukite diskusijose:
Viskas apie tarptautinių mainų programą
ERASMUS:

If you dream it, you can do it!

☼ Visus metus vykdyto projekto „Erasmus Lietuvos
mokykloms“ įspūdžiai:
☺ interviu su mokiniais, mokytojais, studentais,
☺ susitikimų akimirkos,
☺ dažniausiai užduoti klausimai,
☺ geros emocijos,
☺ nuotraukos...
☼ Studentų įspūdžiai iš studijų užsienyje.
☼ Studentiški Erasmus renginiai.
☼ Dėstytojų vizitai ir skaitytos paskaitos.
Ir dar visko daug daug daug...

Redaktoriaus žodis
Kažkada teko skaityti labi įdomų Stefano Cveigo, žymiojo Austrijos poeto,
novelisto, dramaturgo, aforizmą, tiesiogiai susijusį su šio „LTvk laikraščio“ tema:
„Anksčiau žmogus turėjo tik kūną ir sielą. Dabar jam reikia paso, nes be jo
negali įrodyti, jog yra žmogus“. Perfrazuodami galėtume sakyti: jei neturi „paso“ –
aukštosios mokyklos studento pažymėjimo – negali dalyvauti konkurse dėl
galimybės tapti tarptautinių studentų mainų programos Erasmus dalyviu.
Nuo 2012 m. spalio mėn. LTVK vykdė ambicingą projektą – „Erasmus Lietuvos
mokykloms“, kuriuo buvo siekiama kuo daugiau mokinių paskatinti tapti studentais,
o, įgijus Studento pažymėjimą, būtinai pasinaudoti jo teikiamu laimingu bilietu –
Erasmus studijomis. Šiuo laimingu bilietu sėkmingai naudojasi Rūta Rusakevičiūtė,
kurios erasmininkės įspūdžius publikuojame ne tik mes „LTvk laikraštis“, tačiau ir
www.siauliai.info, bei dar penki Kolegijos studentai.
„Siekite savo svajonių ir jos išsipildys!“ – rašo Rūta. Labai panašiai kalbėjome ir
mokiniams. Smagu buvo atsakinėti į jų klausimus apie Erasmus, studijas, praktiką
užsienyje. Dar smagiau buvo susitikimų pabaigoje matyti degančias mokinių akis,
plačias šypsenas. Visų smagiausia buvo pajusti, kad jie susimąstė, bando patys sau
sąžiningai atsakyti į klausimą, tai kaipgi sudėlioti trinkeles, ant kurių užrašyta
NORIU, GALIU, REIKIA, kad gyvenimas padėtų papildyti portfolio, kad galėtų
dirbti savo svajonių darbą ir užsidirbtų svajonių atlyginimą. Kai mokyklų, kurios
buvo aplankytos, mokytojai į Kolegiją atsiunčia laiškus, dėkodami už mokiniams ir
jiems suteiktas žinias, malonų bendravimą, tampa iš teisų gera.
Grįžus iš kelionių po mokyklas Kolegijoje laukia ne menkesnio intensyvumo
Erasmus veikla: dėstytojai iš svečių šalių skaito anglų kalba paskaitas studentams,
studentai iš Turkijos ir Azerbaidžano kartu su kolegijos studentais organizuoja
įvairiausius renginius, kurie leidžia pasijusti Boing‘o keleiviu ir apskristi pusę
pasaulio. Tada dar reikia rasti laiko ir Kolegijos dėstytojams po pasaulį pavažinėti,
save bei Kolegiją pristatyti, į kitus pasižiūrėti, o grįžus „LTvk laikraštyje“
įspūdžius aprašyti.
Malonaus skaitymo, mielieji „LTvk laikraščio“ skaitytojai. Smailios plunksnos,
įspūdžių rašytojai. Tvirtų sparnų tiems, kurie ruošiasi kilti su Erasmus pasaulio
pamatyti.
Jūsų „LTvk laikraščio“ redaktorė Raimonda Tamoševičienė
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Vienu sakiniu...
•••••
Nuo 2012 m. spalio mėn. vykdant
projektą
„Erasmus
Lietuvos
mokykloms“
apvažiuotos
26
gimnazijos ir vidurinės mokyklos.
•••••
Susitikimuose dalyvavo 1465 mokiniai
ir 85 mokytojai.
•••••
Pagal Erasmus tarptautinių dėstytojų
mainų programą LTVK studentams šiais
metais paskaitas skaitė 3 dėstytojai iš
užsienio, laukiama atvykstant dar 8.
•••••
Pagal Erasmus tarptautinių dėstytojų
mainų programą 4 dėstytojai skaitė, 2
ruošiasi vykti skaityti paskaitų į užsienį.
•••••
Šiuo metu Lietuvos verslo kolegijoje
pagal Erasmus tarptautinių studentų
mainų programą studijuoja 14 studentų
iš Turkijos.
•••••
Šiuo metu pagal Erasmus tarptautinių
studentų mainų programą Lietuvos
verslo kolegijos 5 studentai studijuoja
The Philips College Kipre ir 1
Budapest college of communication
and business Vengrijoje.
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SZIA, LIETUVA!!!
Szia, Lietuvos verslo kolegijos
dėstytojai, studentai, kolegos ir
draugai. Sveikinuosi su jumis iš
Budapešto, kuris greičiau nei visa
Lietuva pasitinka saulėtą pavasarį.
Atrodo, dar taip neseniai
ruošiausi paskutiniams erzaminams, taip neseniai dėjau daiktus į
lagaminą. Tik pasižiūrėjusi į
kalendorių, pakabintą ant sienos,
pastebiu, kad jau prabėgo mėnuo
nuo tos dienos kai išvažiavau toli
nuo namų.
Norėčiau
kartu
su
jumis
pasidalinti pirmosiomis akimirkomis, įspūdžiais ir trumpai
papasakoti apie Erasmus studentų
gyvenimą.
Kelionė į Budapeštą. Kelionė prasidėjo
Kauno autobusų stotyje vidurnaktį. Magiškas
laikas, kai keičiasi žmonių gyvenimai, kai
prasideda kažkas naujo. Kelionės maršrutas:
Lietuva - Lenkija - Slovakija - Austrija –
Vengrija. Nors kelionė autobusu varginanti,
bet jos didžiausias pliusas – per tokį trumpą
laiką galimybė bent akies krašteliu pamatyti
skirtingų šalių kraštovaizdį.
Pirmasis įspūdis. Pirmą kartą Budapeštą
išvydau
vidurnaktį
pro
važiuojančio
autobuso langą. Miestas kuo puikiausiai
buvo matomas už daugelio kilometrų ir tikrai
nesupainiosi su jokiu kitu miestu. Visas
miestas skendėte skendėjo šviesoje. Gali
susidaryti nuomonę, kad šis miestas niekada
nemiega, nors galiausiai taip ir paaiškėjo.
Miestas savo šviesomis pasitinka ir
priglaudžia kiekvieną keleivį, beieškantį
kelio.
Naujieji namai. Autobusų stotyje mane
pasitiko Budapest college of communication
and business studentas-mentorius, kuris
padėjo susiorientuoti mieste ir pasiekti
naujuosius namus. Suteikė visą būtiną
informaciją, kurios gali prireikti pirmosiomis
dienomis. Išmokė, kaip autobusu ir
tramvajumi važiuoti nemokamai - „zuikiu“.
Vidurnaktį keliauti mieste tikrai nėra
didesnių problemų, nes viešasis transportas
„nemiega“. Gatvėmis važinėja „naktiniai“
autobusai ir 6-as tramvajus.

Vietnamo ir jau Budapešte gyvena antrus
metus, o kita mergina – vengrė ir studijuoja
Budapešte biologiją.
Susipažinimo savaitgalis. „Welcome
Weekend“ – speciali programa Erasmus
studentams, kuri skirta geriau vienam kitą
pažinti, pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais,
pasikeisti kontaktais, sutikti naujų draugų ir
kartu pasitikti visus Budapešto teikiamus
malonumus ir... išbandymus. Juk kartu
linksmiau, smagiau ir drąsiau.
Savaitgalio programa buvo suskirstyta į
dvi dalis. Pirmoji – penktadienį, o antroji –
šeštadienį. Penktadienį visi Erasmus
studentai
išnuomotose
patalpose
nekantraudami laukė, ką jiems yra paruošusi
mentorių komanda.

Nuotraukoje: Vienas iš daugelio
žaidimų.

susipažinimo

Viso vakaro metu studentai žaidė
įvairiausius susipažinimo žaidimus, stengėsi
įsiminti naujų žmonių veidus, vardus,
daugiau sužinoti apie pirmuosius įspūdžius,
tikslus ir lūkesčius. Vakarui įpusėjus visi
Erasmus studentai gavo paslaptingus vokus,
kurių viduje galėjo rasti rašiklį, raktų
pakabuką, lankstinukų apie žymiausius
Budapešto naktinius klubus ir žinomiausias
vietas. Bene svarbiausias daiktas, rastas voke
– miesto žemėlapis, kuris tikrai padeda
pasiklydus, ieškant reikiamos metro stoties ar
susitikimo vietos. Linksmai nusiteikusių
studentų juokas ir pašnekesiai buvo girdimi
visą vakarą.
Šeštadienis buvo skirtas ne tik įspūdžiais
pasidalinti, bet ir pamatyti gražiausias ir
įspūdingiausias miesto vietas. Susirinkę
studentai buvo paskirstyti į keturias grupes.
Kiekviena komanda turėjo savo vadovus,
kurie ne tik parodė, bet ir papasakojo įdomių
istorijų apie žymiausias vietas.

Nuotraukoje: „Statomas“ naujas fontanas Budapešte.
Nuotraukoje: Rūta (centre) su naujomis Erasmus
draugėmis Greta Rimidyte ir Eefke Intven.

Gyvenimo sąlygomis tikrai negaliu
skųstis. Gyvenu nakvynės namuose, kurie
yra įsikūrę senos statybos pastate. Pastatas su
savo istorija. Viename kambaryje gyvenu su
dviem merginomis. Viena mergina iš

Keliaudami miesto gatvėmis studentai
gerėjosi ne tik istoriniais pastatais, bet ir
turėjo atlikti tam tikras užduotis: atsakyti į
jau paruoštus klausimus ir atsakymus įrašyti
užduočių
lape;
suvaidinti
fontaną;
pavaizduoti Vengrijos valstybės sienų

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

kontūrus; įsiamžinti tam tikrose Budapešto
vietose.

Nuotraukoje: Studentai atlieka užduotį pavaizduoti
Vengrijos žemėlapį. Rūta – pirma iš dešinės.

Visą dieną studentai buvo geros
nuotaikos, daug kalbėjosi, dalinosi mintimis,
nuomonėmis, patirtimi ir įspūdžiais. Nė
vienas nepastebėjo, kaip greitai atėjo
vakaras.
O vakare Budapeštas dar gražesnis nei
dieną! (bet apie tai – kitame laiške).
Sekmadienis buvo skirtas pailsėti ir
sukaupti naujas jėgas, kurių prireiks
ateinančią savaitę, kurios metu studentai
keliaus į pirmąsias paskaitas.
Štai ir prabėjo savaitgalis, kuris buvo
pilnas naujų įspūdžių, naujų patyrimų, naujų
draugų.
Pirmosios paskaitos. Paskaitos vyksta
pirmadieniais – penktadieniais. Kiekvienas
studentas gali pasirinkti studijuoti tuos
dalykus, kuriuos pats nori ir mano, kad jų
jam prireiks ateityje. Taip pat gali koreguoti
savo paskaitų tvarkaraštį, jei tik yra
galimybė.
Pavasario semestro metu studijuoju
septynis naujus dalykus, kurie orientuoti į
verslo administravimo studijų programą.
Pirmadieniais turiu keturias paskaitas: tai
Projektų vadyba, Anglų kalba, kurios metu
bandome suprasti ekonominius ir rinkodaros
terminus bei procesus, Verslo plėtra ir
Strateginis valdymas. Antradieniais paskaitų
neturiu todėl dažniausiai keliauju miesto
gatvėmis ir stengiuosi pamatyti vis naujas
miesto vietas. Trečiadienį turiu Anglų kalbos
užsiėmimą ir paskatą Tarp Rytų ir Vakarų.
Pastarosios
paskaitos
metu
daug
diskutuojame apie šalių tarpusavio santykius,
valstybių istoriją, dabartinę situaciją,
nusistovėjusias
žmonių
pažiūras,
susiformavusius stereotipus. Ketvirtadienį
taip pat turiu dvi paskaitas. Labai įdomi
Tarpkultūrinės komunikacijos paskaita, nes
joje nagrinėjamos įvairiausios problemos per
centrinės Europos kino filmus 1957-2010
metų laikotarpiu. Paskaitos metu žiūrime
filmus, kurie orientuoti į žmonių tarpusavio
santykius,
bendravimą,
vienas
kito
supratimą.
Po
filmo
diskutuojame
probleminiais klausimais ir bandome rasti
atsakymus į juos, stengiamės atkreipti
dėmesį į žmonių bendravimo ypatybes.
Penktadienį, kaip ir prieš tai buvusias dienas,
vėl turiu dvi paskaitas. Tarptautinio verslo
kultūros paskaita orientuota į tarptautinio
verslo plėtrą. Kad teorija nebūtų tik teorija,
paskaitas skaito tarptautinės kompanijos
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vakarėlyje,
apsilankėme
Vengrijos
TATA Group atstovai, kurie su malonumu
veltui, kad kiekviena diena įsirėžtų mūsų
parlamento rūmuose, pačioje geriausioje
dalijasi savo patirtimi ir žiniomis.
prisiminimuose.
Budapešto blyninėje „Granma's Pancake“.
Visos
paskaitos
labai
įdomios,
P.S. Kiekvieną studentą raginu išdrįsti
orientuotos į praktini žinių pritaikymą, o tai
pakeisti
savo gyvenimą ir vieną semestrą
ir yra svarbiausia. Paskaitų metu daug
studijuoti
kitoje
šalyje,
apsuptam
diskutuojame,
žaidžiame
įvairiausius
nepažįstamų
ir
naujų
žmonių.
Būdami
toli
žaidimus, kurie padeda suvokti, kaip veikia
nuo mamų ir namų užaugsite ir
įmonė, kaip svarbu tarpusavio komunikacija
pasikeisite. Į gyvenimą žiūrėsite kitaip,
ir užduoties supratimas, planavimas ir
kitaip vertinsite dalykus kuriuos turite, ir
strateginis mąstymas. Paskaitos, kaip ir
tai, ko pasiekėte studijuodami. Išmoksite
priklauso, vyksta anglų kalba kartu su vengrų
kovoti
už savo svajones ir siekti jų.
studentais, kurie pasirinkto studijuoti tam
Gyvenimas suteikia jums puikia progą
tikrus dalykus anglų kalba.
pažinti save geriau. Pasinaudokite ja ir po
Veikla po paskaitų. Nors paskaitų tikrai
to padėkosite sau, kad išdrįsote būti
Nuotraukoje: Erasmus studentai prie Vengrijos
nemažai, tačiau kiekvienas studentas randa
Respublikos
Parlamento
rūmų.
drąsus
ir neplaukėte pasroviui. Aš jau
laisvo laiko. Erasmus studentams veiklos
padėkojau sau.
tikrai netrūksta. Mentorių komanda daug
Taip pat su kitomis lietuvėmis lankėmės
Siekite savo svajonių ir jos išsipildys!!!
dėmesio skiria studentams, kad jie kuo
Lietuvių
bendruomenės
Budapešte
Kuo
nuoširdžiausi
linkėjimai
iš
linksmiau praleistų laisvalaikį ir nejaustų
susitikime, kuris leido suprasti, kad Lietuva
Budapešto.
namų ilgesio.
yra labai svarbi ir niekada jos nepamirši, nors
Iki pasimatymo ☺
Per tokį trumpą laiką jau spėjome
esi nuo jos labai toli. Erasmus studento
pamatyti
gražiausias
miesto
vietas,
beveik kiekvienas savaitgalis yra užimtas ir
Rūta Rusakevičiūtė,
apsilankyti čiuožykloje, dalyvauti kolegijos
skirtas pamatyti kažką naujo. Siekiama, kad
Įstaigų ir įmonių administravimo
organizuotame pavasario semestro atidarymo
praleistas laikas Budapešte neprabėgtų
nuolatinių studijų II kurso studentė
karnavale, taip pat filmų naktyje, vėliavų
_________________________________________________________________________________________________________________________

Reisas BOING 757 maršrutu
LIETUVA – TURKIJA – AZERBAIDŽANAS

Nuotraukoje: Skrydžio Boing 757 maršrutu Lietuva – Turkija – Azerbaidžanas įgula
ir keleiviai.

2013 m. kovo 7 dieną Lietuvos verslo kolegijos studentai ir
dėstytojai skrido puikiu lėktuvu Boing 757 maršrutu Lietuva – Turkija
– Azerbaidžanas.
Kelionės pradžioje lietuviai studentai pristatė Lietuvą, Klaipėdą
ir savo Kolegiją.
Susipažinę su Lietuva, visi sėdome į lėktuvą ir išskridome į
Turkiją. Erasmus studentai iš Turkijos pasitiko mus oro uoste, parodė
filmuotą medžiagą apie savo šalį, padainavo savo dainų, pašoko
tradicinį turkišką šokį. Iš Turkijos skridome į Azerbaidžaną. Studentas
Farid parodė mums filmuką apie Azerbaidžaną, papasakojo apie šios
šalies žmones.
Iš Azerbaidžano visi kartu tuo pačiu lėktuvu vėl grįžome į
Lietuvą. Čia dainavome lietuviškas dainas, šokome liaudies šokius,
ragavome beržų sulos, lietuviškos duonos ir sūrio. Erasmus studentai iš
kitų šalių bandė atsakyti į viktorinos klausimus apie Lietuvą.
Visi liko labai patenkinti šiuo skrydžiu. Po renginio visiems
kirbėjo tik vienas klausimas: kada vėl kilsim?

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus
informacija
_________________________________________________________________________________________________________________________

I am an Erasmus student
I have been in Klaipeda first
time, I got used to in here as soon as,
because this city has a mysterious
beauty. Also Klaipeda is small and
inexpensive
city
for
students.
Different culture, different people,
different language and very nice
experience them to learn. Lithuanian
people are friendly for us. There are a
lot traditional tastes, really delicious
tastes. The only one problem is
climatic conditions. Seriously cold
weather is in here. Still wonders of
nature place for me.
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

College provides continuing
education for business and that’s
really good. We are learning practical
and theoretical knowledge about
business. There is strong relationship
between teacher and student. There are
excellent teachers in this school. This
is so important, because it has
amazing effect on the success of the
students. Lithuania business College
has useful educational system for
international student.
Ezgi Kara, Erasmus student
From Turkey Ordu university
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Dėstytojo iš Turkijos paskaita LTVK studentams
Lietuvos verslo kolegijoje 2013 m. vasario 27 dieną I
kurso studentai klausė paskaitos tema „Arabic spring in
Egypt”. Paskaitą skaitė dėstytojas Yunus Akçali iš Turgut
Ozal Universiteto Ankaroje, Turkija.
Dėstytojas pats dalyvavo 2011 m. revoliuciniuose
įvykiuose Egipte ir labai įdomiai bei vaizdžiai papasakojo
apie tai Kolegijos studentams.
Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus
informacija

_________________________________________________________________________________________________________________________

The role of Economics in the way to Sustainable Development
– tokią temą su dėstytoja iš Rygos Banku Augtskola
nagrinėjo studentai
Kokioje aplinkoje mes gyvename, ar
ne per daug vartojame, ar ekonomikos
augimas visada atneša tik gerovę šaliai ir jos
žmonėms, kas mums svarbiau – kiekybė ar
kokybė?
Tokius klausimus Lietuvos verslo
kolegijos I kurso studentams kėlė
Aplinkosaugos
ekonomikos
dėstytoja
Dzintra Atstaja iš Rygos Banku Augtskola.
Po šios paskaitos daugelis susimąstė
apie aplinkos apsaugą, darnią ekonomikos
plėtrą, gamtos išteklių išsaugojimą.

Nuotrauka geroms emocijoms ir įgytoms žinioms
atminti.

Tarptautinių ryšių ir projektų
skyriaus informacija
_________________________________________________________________________________________________________________________
Nuotraukoje: paskaitos, kurią skaitė Rygos Banku
Augtskola dėstytoja Dzintra Atstaja, akimirka.

SU RYGOS TECHNIKOS UNIVERSITETU PASIRAŠYTA
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
2013 m. balandžio 9 dieną Lietuvos verslo kolegijoje
lankėsi Rygos technikos universiteto Liepojos filialo
direktorius Voldemars Karklins ir projektų vadovė
Laimdota Eglina.
Svečiai domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis su
Statybos verslo vadybos programos dėstytojais ir
studentais.
Pokalbio metu pasidalinta informacija apie abiejų šalių
švietimo sistemas, pagrindines problemas aukštojo mokslo
sektoriuje. Tiek Latvija, tiek Lietuva sprendžia tas pačias
problemas: nedarbas, migracija, demografinė krizė.
Abiejų institucijų vadovai pasidalino patirtimi, kaip
išgyventi sunkiu periodu.
Svečiai apžiūrėjo Lietuvos verslo kolegijos patalpas,
biblioteką, apsilankė statybos laboratorijoje.
Susitikimo pabaigoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Nuotraukoje: (iš kairės) Rygos technikos universiteto Liepojos filialo direktorius Voldemars Karklins,
LTVK direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė, Rygos technikos universiteto Liepojos filialo projektų vadovė
Laimdota Eglina, LTVK Technologijų katedros vedėja Danutė Kiškienė.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus
informacija
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PO PAMOKOS ABITURIENTAI GEBĖS DRĄSIAU
KALBĖTI VIEŠAI
Viešasis
kalbėjimas
dažnai
asocijuojasi su didžiule baime. Tai šiuo metu
išgyvena dažnas abiturientas, nes kalbėjimo
įskaita ne už kalnų. Bandydami išsklaidyti
nerimą, sudėlioti svarbiausius viešosios
kalbos akcentus, Šiaulių „Saulėtekio“
gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai į
svečius pakvietė Lietuvos verslo kolegijos
Šiaulių
fakulteto
dekanę
Raimonda
Tamoševičienę. Ji gimnazijoje vieši jau nebe
pirmą kartą, o atgarsiai apie praėjusių metų
šaunią pamoką pasiekė ir šių metų
abiturientų ausis.
Pradžioje
mokiniai
nenoriai
atsakinėjo į klausimą, kas yra komunikacija,
bet vėliau įsidrąsino. R. Tamoševičienė
priminė penkias svarbiausias viešojo
kalbėjimo taisykles, patarė, kokių klaidų
vengti.

Nuotraukose: paskaitos akimirkos.
darytos mokyt. V. Šalavėjaus.

Nuotraukos

Nuskambėjus skambučiui gimnazistai
neskubėjo kilti ir eiti.
Tai, kad pamoka buvo ir naudinga, ir
įdomi, patvirtina ir abiturientės mintis: „Po
tokios pamokos atsiranda noras rašyti
kalbą.“

Kad abiturientai geriau įsimintų,
lektorė dėstomą medžiagą paįvairindavo
žaidimais, anekdotais, pasidalino savo įgyta
Lietuvių kalbos mokytojas
patirtimi. Netrūko emocijų stebint, kaip
Vytautas Šalavėjus,
klaidingai elgiasi mokiniai, atėję į kalbėjimo
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija.
įskaitą.
_________________________________________________________________________________________________________________________

DALYVAUK LYGIAVERČIUOSE MAINUOSE!
Esame atviri ir sąžiningi. Siūlome Jums lygiaverčius manius.
Ateikite į Lietuvos verslo kolegiją Šiauliuose ar Klaipėdoje ir įgykite
pasitikėjimo rengdamiesi abitūros egzaminams!
Padarykite smagią ir naudinga dovaną savo draugams – pasikvieskite
Lietuvos verslo kolegijos dėstytojus ir studentus į savo gimnaziją skaityti
paskaitų Jus dominančiomis temomis: kaip kuo geriau pasirengti įvairių
mokomųjų dalykų egzaminams, kaip suvaldyti prieš egzaminus kylantį stresą,
kaip panaudoti mokykloje įgytas žinais gyvenime, kaip pasirinkti profesiją, kaip
bendrauti su darbdaviu...
Kviečiame atvykti į Kolegiją ir dalyvauti seminaruose įvairiomis Jus
dominančiomis temomis. Dalyvavusiems tokiuose seminaruose išduosime tai
patvirtinantį pažymėjimą, kuris taps pirmuoju, tačiau tikrai ne paskutiniu
dokumentu Jūsų vis pilnėjančiame portfolio.
Rašykite el. paštu siauliai@vlvk.lt, skambinkite (841) 524430; (846)
311099, tapkite geriausiais ir pasaulis bus po Jūsų kojomis!

DALYVIO ANKETA

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
Kviečiame dalyvauti
moksleivių-studentų mokslinėje-praktinėje
KONFERENCIJOJE
AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI:
Ekonomikos, Vadybos ir
Technologijų įžvalgos
2013

2013 m. gegužės 3 d.
Klaipėda

Institucijos
pavadinimas
Institucijos
adresas
Studento
vardas
Telefonas

Studento
pavardė
El. paštas

Konferencijoje dalyvausiu:
Skaitysiu pranešimą
Be pranešimo
Pranešimo pavadinimas

MOKSLINIO VADOVO ANKETA
Vardas
Pavardė
Dalyvausiu konferencijoje:
Taip
Ne

Dalyvio anketą ir pranešimo medžiagą atsiųskite
iki 2013 m. balandžio mėn. 25 d.
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Kviečiame moksleivius ir studentus
bei jų mokslinius vadovus
aktyviai dalyvauti Konferencijoje
svarstant šalies ar regionų
vadybos aktualijas,
ekonomikos plėtros problemas bei
naujoves technologijų srityje
PROGRAMA
1030 – 1100
1100 – 1145
1145 – 1230
1230 – 1630
1630 – 1700

dalyvių registracija
plenarinis posėdis
pietų pertrauka
studentų pranešimai
konferencijos apibendrinimas

Daugiau informacijos
www.ltvk.lt arba el. paštu mokslas@ltvk.lt

____________________________________________________________________________________________________________________6 psl.

TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Vykdant projektą „Erasmus
Lietuvos
mokykloms“
teko
apvažiuoti daug mokyklų, susitikti
su daugeliu mokinių ir mokytojų.
Teko išgirsti visokių klausimų,
diskutuoti nagrinėjant įvairiausias
problemas.
Projekto
tikslas
buvo
supažindinti mokinius su Erasmus
tarptautinių mainų teikiamomis
galimybėmis ir kompetencijomis,
kurių galima įgyti studijuojant ar
atliekant praktiką užsienyje.

Ypač įstrigo susitikimas su
Panevėžio prekybos ir paslaugų
verslo mokyklos mokiniais ir
mokytojais. Įspūdžius apie šį
susitikimą
pateikiame
Jūsų,
gerbiamieji skaitytojai, teismui.
Tikimės, kad skaitydami atpažinsite
klausimus, rūpimus Jums, ir rasite
atsakymus,
padėsiančius
siekti
tikslų, kad galėtumėte pasakyti: „Aš
noriu ir žinau, ko man dar reikia, kad
tikrai galėčiau dirbti savo svajonių
darbą ir gauti svajonių atlyginimą“.

_________________________________________________________________________________________________________________________

KOKS TAVO SVAJONIŲ ATLYGINIMAS?
Susitikimas 2013 m. kovo 20 d. su
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo
mokyklos mokiniais ir mokytojais prasidėjo
kaip visada: susidomėję mokytojai, gana
abejingi ir skeptiški mokiniai. Susitikimo
tema, mūsų, organizatorių, nuomone, tikrai
patraukli: „Dalyvauk Erasmus, įgyk
kompetencijų, sužavėk darbdavį“. Tai kodėl
tokie skeptiški mokiniai?

Diskusija prasideda nuo, rodos,
paprasto klausimo mokiniams: „Koks Jūsų
svajonių darbas ir koks Jūsų svajonių
atlyginimas?“ Auditorija sujuda, dalijasi
tarpusavyje įspūdžiais, tačiau garsiai,
visiems, nekalba. Tada vienas iš vaikinų
žavia šypsena paklausia: „Koks Jūsų,
gerbiamoji lektore, atlyginimas?“ Jam
atitaria kiti: „Lengva Jums šnekėti, kai esate
daug pasiekusi. O mūsų vis tiek niekas
neįdarbins. Kam mes tokie reikalingi?“
Štai, mąstau ir labai džiaugiuosi, mielieji
susitikimo dalyviai, davėte man kaip lektorei
saldainį,
kuris
leidžia,
pardavimo
vadybininkų kalba šnekant, „pasiimti“
klausytoją. Tuomet siūlau jiems pažaisti
labai paprastą žaidimą, kuris vadinasi (nors
man tai labai nepriimtina, tačiau šį žodį
dabarties sąlygomis jau reikia priprasti
vartoti) „Parsiduok darbdaviui“. Dar kartą
jau susidomėjusios auditorijos klausiu to, ko
klausiau prieš keletą minučių: „Koks Jūsų
svajonių darbas ir koks Jūsų svajonių
atlyginimas?“ Ir atsakymo, deja, vėl
nesulaukiu. Girdėti tik bambėjimas, kad
šiandienos nedarbo sąlygomis galima kiek
tik nori „svaigti“ apie atlyginimą, apie darbo
sąlygas, apie kabinetą su raudonmedžio
baldais ir ilgakoje sekretore, o išeitis vis vien
tik viena – kaip nors baigti „profkę“ ir išlėkti
į užsienį.

Ir vėl: užkliuvom už varčios ir vėl iš
pradžios... Bandau kitaip – tiesiai per
aplinkui – prieiti prie klausytojų. „Ar esate
girdėję, ką reiškia neurolingvistinis
programavimas?“ Susidomėjusi auditorija
pašurmuliavusi nutyla, klauso. Tuomet jiems
pateikiu pavyzdį, kurį pati išgirdau
skaitydama paskaitas pagal Erasmus
tarptautinę dėstytojų mainų programą
Bulgarijos sostinės Sofijos M&M College.
Bulgarai aiškino, kad negalima visą laiką tik
neigiamai kalbėti ir galvoti apie kažką, nes
tada tai išsipildo: jei Dievulio prašai
dejuodamas, ach, kaip man blogai, kaip
nesiseka, jis spragteli pirštais ir padaro taip,
kad tikrai nebesisektų. Jei nuolat kartoji, kad
bus viskas gerai, kad tvirtai stoviu abiem
kojomis ant savo žemės, ima sektis, nes
Dievas spragteli pirštais ir padaro taip, kaip
norėjai.
Pratęsdami šią mintį, su klausytojais,
jau susidomėjusiais, imame narplioti seną
vadybininkų rebusą: kokia hierarchija
sudėlioti žodžius, reiškiančius
NORIU GALIU REIKA.

Mokiniai įsitraukia, atgyja, reiškia
savo nuomonę, diskutuoja tarpusavyje.
Gražu žiūrėti ir klausyti. Tada lieka jų
paklausti: „Ką gi dabar darėte? Kokias
kompetencijas
pademonstravote
praktiškai?“ Ir vėl jie nutilo, ir vėl: „Mes
nieko nemokam, mums tik baigti ir į
užsienį...“. Tuomet, remdamasi Lietuvos
verslo kolegijos studentų, dalyvavusių ar
šiuo metu esančių užsienyje pagal tarptautinę
studentų mainų programą Erasmus nuomone,
vardiju:
bendravimo-komunikavimo
kompetencija,
gebėjimas
klausytis,
diskutuoti, derėtis, įrodinėti, vartojant
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

gimtąją kalbą... - tai yra tos kompetencijos,
kurias šiandienos darbdaviai labiausiai
vertina ir surašo į pirmas pozicijas darbo
skelbimuose.

„O kas mums moka atlyginimą?“ –
vėl klausiu auditorijos. „Kas kas –
darbdavys – kiek duoda, tiek ir užtenka, ką
čia prisvajosi?“ – vos ne choru atliepia
moksleiviai. Atsakydama jiems, remiuosi
autoritetu. Prieš metus LTVK vykdė didžiulį
projektą, kurio metu paskaitas dėstytojams
skaitė prof. Robertas Jucevičius – turbūt
žymiausias šiandienos strateginio valdymo
specialistas Lietuvoje. Tuomet profesorius
išsakė mintį, kad anksčiau vyravo samprata,
kad atlyginimą „duoda“ darbdavys; vėliau
įsivyravo
nuostata,
kad
atlyginimą
darbuotojas užsidirba pats. Šiuo metu
akcentuojama, kad kiekvienas darbuotojas
visų pirma sau yra darbdavys, nes
atlyginimą, kuris atsiranda banko sąskaitoje,
kiekvienas mokame patys sau. O atlyginimo
dydis priklauso nuo gebėjimo „parsiduoti“
darbdaviui.
Vėl klausimas iš salės: „Tai už kiek
mums parsiduoti?“ Kontrklausimas: „Koks
Jūsų svajonių atlyginimas?“ „Na, tarkim,
bent minimumas...“ „O jeigu šiek tiek
mažiau nei minimumas?“ „Tai aš nedirbsiu
– važiuosiu į užsienį“. Auditorijoje
sujudimas, nes „Gerai būtų, kad bent
minimumą gautume!“ Taip galėjo tęstis be
galo be krašto, kol nebuvo moksleiviams
užduotas klausimas: „O ką Jūs mokate
dirbti, kad būtų mokamas atlygis, apie kurį
svajojate?“ Auditorijoje įsivyrauja tyla.
Tada moksleiviai pamažu ima vardinti
vieną, kitą,... dešimtą gebėjimą. Ir patys
nustemba, kiek jie daug moka ir gali, kad
jų gebėjimai tikrai ne minimalaus atlygio
verti!
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patirtimi, įgyta mokantis ar dirbant
„Tu išeik iš namų ir bent loterijos bilietą
„O kaip Jūs pasiekėte tai, ką
užsienyje.
turite?“ – klausimas iš salės. Į galvą atėjo
nusipirk, kad galėčiau tavo norą
Mokiniai susidomėję klausėsi ir apie
vaikiškos Eduardo Mieželaičio poemėlės
įgyvendinti!“
neformaliu ar/ir savaiminiu būdu įgytų
„Kastantas Muzikantas“ eilutė: „Mokytis,
Mielieji moksleiviai, Jūsų loterijos
kompetencijų (tarp jų – įgytų studijuojant ar
Kastantai, teko!“ Tuomet liko tik
bilietas – studijos aukštojoje mokykloje,
dirbant užsienyje) įskaitymo galimybėmis ir
moksleiviams paaiškinti, kad darbo rinkoje
dalyvavimas Erasmus tarptautinių mainų
tvarka.
jie turės pirmenybę, nes turi profesinės
programoje ir mąstymas, kad aš noriu ir
Nepastebimai prabėgo valanda. Buvo
mokyklos diplomą. Tuomet savo teorines ir
žinau, ko man dar reikia, kad tikrai
ir juoktasi, ir liūdėta, ir abejota. Tačiau
praktines žinias gali gilinti studijuodami
galėčiau dirbti savo svajonių darbą ir
smagiausia, kad buvo kalbėtasi ir, rodos,
Lietuvos verslo kolegijoje (ir ne tik joje). O
gauti svajonių atlyginimą.
išgirsta. O atsisveikinta anekdotu su
tapę studentais būtinai pasinaudotų Erasmus
Raimonda Tamoševičienė
palinkėjimu.
tarptautinių mainų programos teikiamomis
galimybėmis – studijuoti nuo 1 iki 2
Sėdi žmogelis, vis bamba: „Dieve,
Ačiū Panevėžio prekybos ir paslaugų
semestrų užsienio aukštojoje mokykloje (ar
Dieve, leisk man laimėti milijoną – tada tai
verslo
mokyklos projektų vadovei Rimai
net keliose) arba atlikti nuo 3 iki 6 mėnesių
pagyvenčiau!
Dar
ir
bažnyčiai
Šeibokienei už nuotraukas – buvome taip
praktiką užsienyje. Tokiu būdu savo
paaukočiau“. Taip sėdi dieną, savaitę,
įsitraukę į diskusijas, kad užsimiršome ir
Curriculum Vitae papildys pažymėjimais ir
mėnesį, metus, kol Dievui pritrūksta
tradiciškai nenusifotografavome kartu.
kantrybės, jis praskleidžia dangų ir sako:

Akimirkos iš susitikimų vykdant projektą
„Erasmus Lietuvos mokykloms“

Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijoje
2012-11-15

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje
2013-01-26

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje
2013-03-06

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija svečiavosi
LTVK 2013-03-07

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje
2013-03-13

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje
2013-03-14

Ventos gimnazijoje
2013-03-19

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje
2013-03-19

Kelmės rajono Vaiguvos gimnazijoje
2013-04-04

Dėkojame visoms gimnazijoms ir vidurinėms, profesinėms mokykloms, mokytojams, mokiniams, mielai
sutikusiems dalyvauti vykdant projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“, aktyviai dalyvavusiems
susitikimuose. Manome, kad kalbantis laikas nebuvo praleistas veltui, gauta informacija apie aukštojo
mokslo sistemą, studijas ir galimybes mokytis, atlikti praktiką ar net įsidarbinti užsienyje buvo naudinga
ir kiekvienas, tapęs aukštosios mokyklos studentu, pasinaudos puikia gyvenimo galimybe – tarptautine
studentų mainų programa ERASMUS!
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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VšĮ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
ŠIAULIŲ FAKULTETAS

PADĖKA
Lietuvos verslo kolegijos
Šiaulių fakulteto
studentams

MARIUI BALČIŪNUI ir
EGIDIJUI BALTRŪNUI
už aktyvų
dalyvavimą
vykdant
projektą
„Erasmus
Lietuvos
mokykloms“.

dekanė Raimonda Tamoševičienė

2013 m. balandžio 12 d., Šiauliai

PRAKTIKA GRAIKIJOJE!
Uždaroji akcinė bendrovė „Euro kryptis“, nuo 2006 metų teikianti įdarbinimo
tarpininkavimo paslaugas, kviečia studentus vasarą padirbėti užsienyje.
Pastaruoju metu, įmonė glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais darbdaviais bei
įdarbinimo kompanijomis Graikijoje, Kipre, Nyderlanduose, Jungtinėje
Karalystėje. Šiuo metu siūlome studentams programas Graikijoje.
Apie programą: Tarptautinė programa Graikijoje siūlo galimybę įgyti darbo
praktikos aptarnavimo srityje įvairiose kurortinėse šios šalies salose: Kretoje,
Kos, Naksoje, Chalkidikėje, Samose, Rode, Korfu, Paxi, Paros ir kitose
vietovėse. Darbas siūlomas tiek vasaros, tiek žiemos sezonui viešbučiuose,
restoranuose, paplūdimio baruose, kavinėse ir kt.
Galite rinktis iš dviejų programos tipų:
I tipas – darbas jaunimui nuo 18 iki 35 metų: Pozicijos gali būti viešbučiuose,
kavinėse, paplūdimio baruose, restoranuose; suteikiamas nemokamas
apgyvendinimas ir maitinimas; dirbama 6-7 dienas per savaitę, 8-12 valandų per
dieną; atlyginimas nuo 600 - 850 eurų per mėnesį (galimi arbatpinigiai); gali
dalyvauti jaunimas nuo 18 iki 35metų.
II tipas – darbas studentams: Pozicijos yra 4-5 žv. viešbučiuose; suteikiamas
nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas, dirbama 6 dienas per savaitę, 8
valandas per dieną, atlyginimas 450 – 550 eurų per mėnesį (išbuvus visą
kontrakto laiką galimi bonusai); dalyvauti gali studentai ir jaunimas iki 29 metų.
Reikalavimai: Amžius nuo 18 iki 35 metų. Anglų kalbos žinios būtinos visoms
pozicijoms. Rusų bei vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas.
Programos trukmė: Trumpiausia programos trukmė yra 3 mėnesiai, ilgiausia 1 metai ir ilgiau.
Atlyginimas: I tipo programa jaunimui - 600 - 850 eurų per mėnesį (galimi
arbatpinigiai); II tipo programa (stažuotės) studentams – 450-550 eurų per
mėnesį plius galimas bonusas dalyviams, išbuvusiems iki kontrakto pabaigos.
Papildoma informacija: Darbdaviai siūlo nemokamą maitinimą darbo metu bei
apgyvendinimą! Programos kaina: 600 Lt (studentams galima išsimokėtinai). Į
kainą įskaičiuota: dokumentų tvarkymas; keliones suorganizavimas; darbo vietos
suradimas. Į kainą neįskaičiuota: kelionės išlaidos; pragyvenimo išlaidos
asmeninėms reikmėms.
Pagarbiai - Lina Paulauskiene,
UAB „Euro kryptis“, Aušros al. 68-306, LT-76233 Šiauliai
Tel. +370 41 59 85 70; Mob.tel. +370 699 89947
E-mail: info@eurokryptis.lt; arba eurokryptis@splius.lt; www.eurokryptis.lt

Po veik pusę metų trukusio
maratono po Lietuvos mokyklas
vykdant
projektą
„Erasmus
Lietuvos mokykloms“ Šiaulių
Juliaus
Janonio
gimnazijoje
senoviniame suole prisėdo pailsėti
Marius Balčiūnas (nuotraukoje
kairėje) ir Egidijus Baltrūnas.
Vaikinai
labai
entuziastingai
pasakojo
gimnazistams
apie
tarptautinių Erasmus mainų svarbą jų
profesiniame
gyvenime,
rodė
pasiruoštus pristatymus, pasakojo
savo įspūdžius iš kelionių po Europą.
Linkime
sėkmės
vaikinams
dalyvaujant konkurse ir nuo 2013 m.
rugsėjo mėnesio studijuoti jų
pasirinktoje šalyje kaip Erasmus
studentams.
Raimonda Tamoševičienė

Juokų kampelis
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kaip nustatyti, kokiam mokslui tai priklauso?
Jei tai žalia ir šokinėja – BIOLOGIJA,
Jei smirda – CHEMIJA,
Jei neveikia, bet eikvoja galybę energijos – FIZIKA,
Jei dar kelia ir siaubingą triukšmą – INŽINERIJA,
Jei triukšmas yra, o daikto nėra – MUZIKA,
Jei neaišku kas, bet kažkaip atrodo – DAILĖ,
Jei po to norisi nusižudyti – PSICHOLOGIJA,
Jei skaudėjo – MEDICINA,
Jei to niekas nesugeba nei papasakoti, nei suprasti – MATEMATIKA,
Jei kažkas nerišlaus ir labai protinga – FILOSOFIJA,
Jei tai kažkas nerišlaus, tačiau bandant papasakoti dar visi juokiasi –
EKONOMIKA.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Štai kaip jie ir vėl šiemet kalba apie ekonomiką: ei, mano plaukams –
recesija, mano liemens apimčiai – infliacija, o apskritai man – depresija.
Ric Majerus
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Suvenyras – tai prekė, kurios niekada nepirktumėte savo šalyje.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Keleivis taksistui:
- Prašau kuo greičiau mane nuvežti į oro uostą. Aš privalau spėti į 8 val.
išskrendantį lėktuvą.
- Tai neįmanoma. Lėktuvas visada pakyla laiku ir vėluojančių keleivių
nelaukia.
- Šiandien įmanoma – aš esu to lėktuvo pilotas.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
_________________________________________________________________________________________________________________________
„LTvk laikraščio“ redaktorė Raimonda Tamoševičienė
El. pašto adresas raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt
Laikraštį maketavo Lina Petrauskaitė, el. p. siauliai@vlvk.lt

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos adresas Turgaus g. 21, Klaipėda.
Tel. (846) 311099, el. pašto adresas info@llvk.lt
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